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§ 1 Sammanträdet öppnas 
Vice Ordförande Kent Hansson öppnar mötet.  
 

§ 2 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Martin Carling och Cecilie Agnalt.  
 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Cecilia Nilsson önskar lägga till en övrig fråga på dagordningen kring 
skolprojektsamarbete.  
 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4 Inledning av ordfører 
Kent Hansson tycker det är fantastiskt roligt att kunna mötas fysiskt för första 
gången på två år. De digitala mötena fungerar men de fysiska mötena är 
relationsskapande och viktiga. Lärdomarna från pandemin visar på hur vi bör 
arbeta framöver, så att vi kan undvika att hamna i situationen med stängd gräns 
igen.  
 
Tidigare dagliga ledare/sekreterare är inbjudna för att deltaga vid middagen för att 
fira att Svinesundskommittén var 40 år förra året. Det är Pege Schelander, 
Christian Martins, Yvonne Samuelsson och Elsie Hellström.  
 
Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun, hälsar 
välkommen till Baldersnäs och kommunen.  
 

§ 5 Svinesundskommitténs verksamhet  
Inledning  
Cecilia Nilsson presenterar Lena Wallin som nyanställd ekonom på 55%. Cecilia 
berättar att Svinesundskommittén har agerat för att mildra effekterna på 
gränssamarbetet under pandemin. Kommittén har skrivit flera brev till 
beslutsfattare på nationell nivå.  
 
Aktiviteter 2022 – Cecilia berättar om arbetet kring en strategi för gränsfrihet 
och stärkt gränssamarbete. Cecilia lyfter den positiva utvärderingen av kommittén 
gjord av WSP samt att Nordiska Ministerrådet genomför en översyn av 
gränskommittéerna.  
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Cecilia meddelar att hon och Linda Engsmyr vill besöka medlemmarna för att följa 
upp deras syn på kommitténs fokusområden och det framtida arbetet. Önskar 
även ha en gränsregional konferens för att återstarta gränssamarbetet.  
 
Kampanj Gränsfri kärlek  
Julia Sandberg berättar om kampanjen Gränsfri kärlek. Hur den stängda gränsen 
har påverkat oss, och att stämningen stundvis har varit hård mellan svenskar och 
norrmän, framför allt i media. Därför vill vi uppmana människor att sprida positiva 
bilder från gränsregionen, och startade kampanjen i somras när allt fler kunde 
börja resa över gränsen och återse nära och kära. Över 100 000 personer har 
sett kampanjfilmen med tvillingbröderna och ett 20-tal bilder har delats på 
Facebook och Instagram under #gränsfrikärlek och #grensefrikjærlighet.  
 
Marint Gränsforum Skagerrak  
Leon Eriksson presenterar projektet. Näringslivsutveckling är i fokus, med stöd i 
forskning och akademi samt havsförvaltning. Skagerrak ska stärkas som en 
livskraftig miljö samtidigt som den värdefulla miljön värnas. Leon berättar om de 
viktigaste aktiviteterna i projektet, och redovisar resultat hittills.  
 
En aktivitet är politisk förankring genom ”politiskt forum Skagerrak”. Lars 
Tysklind tror att detta är nyckeln till framgång. Cecilia berättar att möten har ägt 
rum och att ett beslutsunderlag till regionala politiker i Viken, Västra 
Götalandsregionen och Vestfold og Telemark har tagits fram av tjänstemän.  
 
Kent Hansson frågar hur man kan arbeta för att underlätta för vattenbruket i 
Sverige. Leon Eriksson berättar att dialog förs med svenska myndigheter, och 
projektet arbetar även med att förtydliga hur systemet ser ut. Projektet har haft 
möten med Regeringskansliet.  
 
Permanent uppdrag gränshinder  
Att driva gränshinder är komplext. Många parter är involverade. Själva starten är 
att identifiera gränshindret. Annika berättar om huvuddragen i processen för att 
driva gränshinder. Rapporten Framgångar i gränshinderarbetet visar att 
Svinesundskommittén år 2014-2020 har identifierat 100 gränshinder. Flera är lösta 
eller har en lösning påbörjad, drygt 30 hinder kvarstår helt.  
 
Bioeconomy Regions in Scandinavia  
Annika berättar om detta stora projekt som binder ihop Dalarna, Innlandet, 

Martin Carling (Nov 25, 2021 09:11 GMT+1)
Martin Carling

Cecilie Agnalt (Nov 25, 2021 09:41 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoFwRkq1vQpRiFfDxGvPzAP3WgaB9YKUb
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoFwRkq1vQpRiFfDxGvPzAP3WgaB9YKUb


Baldersnäs Herrgård, torsdag 11 november 2021 kl 12.30 – fredag 12 november kl 12:00 
 
Sammanträdesprotokoll Styrelsen  
 

4 
Justerare:    …………………….  ……………………. 

Viken, Värmland och Västra Götalandsregionen. Projekt syftar till internationell 
konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag inom skoglig 
bioekonomi. Svinesundskommitténs roll är att arbeta med gränshinder inom 
branschen. Harmonisering av byggregler är prioriterat på nordisk nivå.  
 
Turism   
Leon berättar om projektet Hållbar besöksnäring på gränsen, som pågår fram till 
årsskiftet. Pandemin slog till alldeles i starten av projektet så inriktningen fick 
ändras. Fokus blev omställning för besöksnäringen samt kraftsamling av 
kommuner och myndigheter för att fira Svinesundsbrons 75års-jubileum.  
 
Leon berättar om det utskickade förslaget till förstudie med syfte att få till en stor 
besöksnäringsinvestering vid Svinesundsbron. Det skulle lyfta natur- och 
kulturarvet i hela gränsregionen. Svinesundsbron kan bli en inkörsport till det 
kluster av besöksmål som finns utmed gränsen.  
 
Leon berättar om samtal som förs med Inspiria och Visit Østfold om att söka 
förstudiemedel genom Interreg för att återstarta turismsamarbetet Bohuslän, 
Dalsland och Østfold. 
 
Cecilie Agnalt tycker att en gemensam svensk-norsk kalender/hemsida skulle vara 
ett spännande sätt att marknadsföra evenemang, samt visa upp hur exempelvis 
helgtraditioner skiljer sig år, något som väcker intresse.  
 
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att notera informationen.  
 

§ 6 Aktivitetsplan 2022 – beslut (bilaga 1)  
Cecilia Nilsson presenterar den uppdaterade versionen av verksamhetsplanen 
som nu fått aktiviteter för respektive fokusområde.  
 
Cecilia frågar styrelsen om vad de anser kring en uppstartskonferens för Sverige-
Norge-samarbetet.  
 
Morgan E Andersson menar att detta är en viktig markering. Han menar 
dessutom att den viktiga manifestationen, med det gränsregionala perspektivet, 
kan hamna i skymundan om ett samarrangemang genomförs med en specifik 
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bransch. Martin Carling tycker också att det bästa är att göra något eget. Per 
Jonsson föreslår att eventuellt göra en konferens tillsammans med vår 
angränsande gränskommitté.  
 
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att godkänna aktiviteterna för 2022. 
att ge VD i uppdrag att utforska möjligheterna för en gränsregional konferens.  
 

§ 7 Uppföljning budget 2021 (bilaga 2) 
Lena Wallin presenterar utfallet av budget 2021 per den 31 september.  
 
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att notera informationen  
 

§ 8 Budget 2022 – beslut (bilaga 3 och 4) 
Årsmötet fattade i april beslut om riktlinjer för 2022 års budget samt att fastställa 
en detaljbudget på styrelsemötet hösten 2021. Lena Wallin presenterar kostnads- 
och finansieringsbudget för verksamhetsåret 2020. Eftersom Interreg-
programmen startar upp först nästa år, är projektverksamheten lägre och sparade 
medel kommer att behöva användas. Beviljas ansökningar gällande turism så 
minskar det budgeterade underskottet nästa år. Sekretariatet arbetar på att starta 
nya projekt för att få in fler medel.  
 
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att godkänna budget 2022.  
 

§ 9 Placering av besparingar i lågriskfond – beslut  
Lena Wallin presenterar förslag om att Svinesundskommitténs sparande bör 
placeras med bättre avkastning än på ett bankkonto utan ränta. Det är viktigt att 
ha en sparbuffert eftersom kommitténs finansiering genom projektbidrag är 
osäker.  
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar att 
att Svinesundskommittén kan placera en del av sitt sparande med lågrisk.  
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att AU får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt fatta beslut om sparplacering 
omfattande maximalt 500 000 kronor. 
 

§ 10 Finansiering fokusområde besöksnäring 2022 – beslut (bilaga 5) 
Leon berättade under §5 om förslaget till förstudie gällande området runt gamla 
Svinesundsbron. Cecilia berättar att Svinesundskommittén kan ansöka om 
Interreg-medel även för detta.  
 
Øivind Holt undrar vilket område som förstudien Svinesund är tänkt att omfatta 
och Martin Carling frågar om norska medel – de svenska medlen är större än de 
norska. Han instämmer i Øivind Holts resonemang om att inkludera fler 
gränsövergångar för att öka möjligheterna att få förstudien beviljad från Fyrbodal.  
 
Cecilia Nilsson förtydligar att Økomuseum grenseland är involverade och därmed 
omfattas samtliga gränsövergångar i Strömstad, Tanum och Dals-Ed. Klustret av 
gränsövergångar med natur- och kulturhistoriska värdet kommer att gynnas även 
om fokus i förstudien är området kring Gamla Svinesundsbron.  
 
Kent Hansson framför att i projektansökan framgår förstudiens mål och 
omfattning tydligt.  
 
Förslag till Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
att finansiera ”Förstudien norsk-svensk samverkan kring natur och kulturvärden 
Gamla Svinesundsbron” med 262 500 kronor. 
att VD får i uppdrag att ansöka om förstudiemedel från Interreg Norge-Sverige 
rörande förstudien ovan samt en förstudie om återstart av turismsamverkan 
Østfold-Dalsland-Bohuslän. 
 

§ 11 Finansiering fokusområde gränshinder 2022-24 – beslut (bilaga 6) 
Cecilia Nilsson meddelar att Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune 
har gett positiva signaler till att medfinansiera projektet.  
  
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att finansiera projektet ”Permanent Gränshindersuppdrag” med 234 800 kronor 
år 2022, 240 800 kronor år 2023 och 246 800 kronor år 2024. 
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§ 12 Yttrande till Nordiska rådets svenska delegation – delegering till AU 
(bilaga 7) 
Cecilia Nilsson berättar att Nordiska Rådet samlar in underlag kring 
gränskommittéerna och hur de bidrar till Nordiska Ministerrådets vision att 
Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region år 2030.  
 
Beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar 
att AU får i uppdrag att svara den svenska delegationen i Nordiska Rådet. 

  
§ 13 Stängd gräns och delade samhällen – pandemins påverkan på 

människor och företag 
Mari Wøien Meijer, research fellow at Nordregio presenterar Nordregios arbete 
kring gränsregioner under pandemin. Utöver rapporten Closed borders and 
divided communities kommer ytterligare två rapporter om gränsregioner 
publiceras i december. Studien Closed borders and divided communities visade att 
krisen var ekonomisk och samhällsmässigt utmanande utöver hälsokrisen. 
Gränsregioner föll mellan stolarna under pandemin, och koordinering mellan de 
nordiska länderna har varit väldigt dålig. De nordiska institutionerna nyttjades 
inte. Mari säger att gränsregional mikrodiplomati – det som Svinesundskommittén 
arbetar med – står starkt. Samarbetsplattformar är också en form av beredskap.  
 
Anne-Kari Holm säger att det är viktigt att vi vittnar om vad vi har varit med om, 
för att göra gränsregionernas röster hörda. Øivind Holt instämmer och säger att 
gränsregionerna har lidit när det är i de stora städerna som smittan har varit 
störts. Øivind menar att perspektiven från de som har företag, jobb eller familj på 
andra sidan gränsen inte har hörts utan att Harryhandeln fick allt fokus.  
 
Kent Hansson stämmer in och önskar det hade funnits delregionala lösningar.  
Lars Tysklind hoppas på att behovet av gränsstatistik lyfts på nytt och att något 
kan ske här. Den bristande statistiken har diskuterats i många år.  
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
att notera informationen. 
 

§ 14 Greater Copenhagen – gränsregionala erfarenheter och strategin 
framåt 
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Tue David Bak, daglig leder, presenterar Greater Copenhagens (GCH) 
verksamhet som har ett starkt tillväxtfokus – därför valdes också ett 
internationellt namn för gränskommittén. De har fem insatsområden: 
arbetsmarknad, infrastruktur, grön tillväxt, digitalisering och life science. De två 
första insatserna är de största. Organisationen har 89 medlemskommuner som de 
jobbar tillsammans med, men sekretariatet är den proaktiva kraften och de satsar 
mycket på kommunikation och lobbying.  
 
Gruppsamtal genomförs vid borden kring Greater Copenhagens arbetsmodell. 
Vissa ledamöter tycker vi ska våga synas mer i media. Skillnaden på våra 
gränsregioner och organisationer är stora samtidigt som likheter finns och 
metoden är intressant.  
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
Att notera informationen. 

  
§ 15 Det nordiska samarbetet framöver och gränskommittéernas roll  

Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant (Ap) och medlem i Nordiska Rådet 
berättar om samarbetet i Norden. Det finns många lärdomar att dra från tiden 
som har varit. Stein Erik Lauvås är från Ørje och har tidigare levt med passfrihet 
och rörelsefrihet innan pandemin. Detta förändrades när alla nordiska länderna 
angrep pandemin på olika vis.  
 
I en opinionsundersökning nyligen svarar majoriteten bland de nordiska invånarna 
att det nordiska samarbetet är viktigt, men majoriteten är också missnöjda med 
hur hanteringen av pandemin såg ut. Pandemin har visat att beredskapssamarbetet 
måste bli starkare.  
 
Stein Erik Lauvås berättar att minstrarna har fått i uppdrag att gå igenom det som 
inte fungerade under pandemin för att komma överrens om framtida åtgärder för 
det Nordiska Ministerrådet. Samarbete och gemensamma strategier måste vara 
möjligt trots olika system och strukturer. Vid nästa kris måste vi hantera 
gränspendlingen annorlunda. Det är de nuvarande regeringarnas uppdrag att 
säkerställa detta.  
 
Vi bör även bli bättre på att skapa en arbetsmarknad och utbildning som fungerar 
på tvärs av gränsen. Transporter är ett annat område som bör stärkas. Stein Erik 
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Lauvås är optimistisk om förslaget med höjda bidrag från Nordiska Ministerrådet 
till gränskommittéer.  
 
Kent Hansson, Anne-Kari Holm, Svein Larsen och Bijan Zainali lyfter bland annat 
frågor kring nordiska rådets roll, samarbeten och samtal på regional nivå samt 
behovet av gränsstatistik för att belysa vikten av transportsamarbeten.  
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
att notera informationen. 
 

§ 16 Erfarenheterna hittills av Covid-19-strategierna i Norge respektive 
Sverige 
Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Sykehuset Østfold Kalnes presenterar sina 
erfarenheter. Totalt blev det 561 dagar med en stängd norsk gränsen. De norska 
reglerna var många och ändrades snabbt – detta var ett problem med den norska 
strategin. Hanteringen i Norge har vart ett samspel mellan vetenskap och eget 
ansvar.  
 
Jon Birger Haug säger att när pendlare från Strömstad (med låg smitta), undrade 
varför de behövde testa sig när arbetare från Oslo (hög smitta) inte behövde göra 
det försökte Østfold lyfta frågan men de blev inte hörda. Jon Birger säger att de 
regionala erfarenheterna och lärdomarna kommer lyftas till nationell nivå.  
 
Thomas Wahlberg, regional smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen 
berättar att organisationerna skiljer sig mellan Sverige och Norge kring 
smittskydd. Det finns 21 smittskyddsläkare i Sverige, 1 per region. Dessa är 
fristående från folkhälsomyndigheten även om samarbetet är enormt. 
Folkhälsomyndigheten har det stora mandatet i Sverige. Politiken har inte gått in 
och styrt i frågan, denna tradition finns inte i Sverige.  
 
När covid fick en samhällsspridning så fanns inte testkapaciteten i Sverige.  
Allt som har med smittspårning att göra i Sverige bygger på frivillighet, detta har 
tidigare fungerat väldigt väl i Sverige tidigare. Smittskyddslagen kan gå in starkt 
mot en enskild smittad person, men kan inte användas mot befolkningen i stort. 
Pandemilagen har inte funnits och Sverige fick då nyttja andra lagar – exempelvis 
ordningslagen.  
 

Martin Carling (Nov 25, 2021 09:11 GMT+1)
Martin Carling

Cecilie Agnalt (Nov 25, 2021 09:41 GMT+1)
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Baldersnäs Herrgård, torsdag 11 november 2021 kl 12.30 – fredag 12 november kl 12:00 
 
Sammanträdesprotokoll Styrelsen  
 

10 
Justerare:    …………………….  ……………………. 

Vad gäller inresor och gränser är det den svenska regeringen och det norska 
stortinget som bestämmer här, varken Folkhälsomyndigheten eller 
Folkehelseinstituttet har något mandat här.  
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
Att notera informationen. 
 

§ 17 Övriga frågor 
Cecilia delade ut ett förslag från Interreg-sekretariet om skolsamverkan för 
utbyte mellan 14- och 15-åringar. Sekretariatet undrar om Svinesundskommittén 
kan vara projektpartner på svensk sida.   
 
Förslag till beslut 
Svinesundskommitténs styrelse beslutar  
att AU får i uppdrag att besluta om förslaget.  

 

Martin Carling (Nov 25, 2021 09:11 GMT+1)
Martin Carling

Cecilie Agnalt (Nov 25, 2021 09:41 GMT+1)
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